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4. Fundamentação teórica 

Os microRNAs (miRNAs) são RNAs não codificadores que funcionam como reguladores da tradução 

e degradação de RNA, estando assim envolvidos em diversos processos biológicos como 

proliferação, diferenciação, maturação e apoptose celulares.1 Devido ao seu papel regulador, 

alterações na expressão destas moléculas têm sido associadas a diversas patologias como cancro, 

doenças neurológicas e doenças cardiovasculares.  

 

Na doença inflamatória intestinal (DII) os miRNAs demonstraram regular diversas vias que envolvem 

loci de suscetibilidade à doença. Por exemplo, o alelo de risco do IRGM altera um local de ligação 

do miR-196, afetando a eficácia da autofagia, e os polimorfismos NOD2 diminuem a expressão de 

miR-29 em células dendríticas, resultando num aumento das vias inflamatórias mediadas por IL-23, 

em doentes com doença de Crohn (DC). Além disso, os miRNAs também foram implicados na 

manutenção da integridade da barreira intestinal na Colite Ulcerosa (CU).2-4 

 



Wu et al. foi o primeiro a avaliar os perfis de expressão de miRNA em doentes com DII,5 e desde 

então outros estudos identificaram diferenças na expressão miRNAs no tecido intestinal e 

investigaram o uso desses painéis para distinguir entre DC e CU,6-8 CU ativa ou quiescente ou DC9-13 

e progressão para displasia.14 Diversos estudos também sugeriram miRNAs específicos como alvos 

terapêuticos para o tratamento da DII.15,16 

 

O miRNA-21 (miR-21) é considerado um miRNA oncogénico e pro-inflamatório que mostrou estar 

sobreexpresso em doentes com DII e simultaneamente contribuir para o desenvolvimento de 

fibrose hepática. Além disso, num estudo piloto levado a cabo pelos nossos co-autores observou-se 

uma tendência para níveis mais elevados de miR-21 em doentes com colangite esclerosante 

primária (CEP) e DII quando comparados com doentes apenas com DII, fornecendo evidência de que 

o miR-21 poderá contribuir para a patogénese do fenótipo CEP-DII.17,18 

 

Esta evidência suporta assim que os miRNAs podem ter um valor potencial como biomarcadores em 

doentes com DII. Embora a expressão deste miRNA esteja relacionada com inflamação e DII, o seu 

papel exato não está ainda definido, desconhecendo-se a sua correlação com tipo, localização e 

atividade da doença inflamatória intestinal. 

 

5. Objetivos do estudo 

O objetivo principal deste estudo é avaliar a expressão do miR-21 nas biópsias do cólon, sangue e 

fezes de doentes com doença inflamatória do intestino, e averiguar a sua relação com características 

clínicas e endoscópicas da doença, bem como marcadores de inflamação (calprotectina e PCR). 

 

6. Material e Métodos 

Este estudo irá ser realizado em paralelo com o estudo caso-controlo “Targeting miR-21 in PSC-IBD 

patients” cujo principal objetivo é validar o papel do miRNA-21 e da microbiota intestinal no 

fenótipo CEP-DII. Neste estudo irão ser colhidas amostras sanguíneas, fecais e biópsias cólicas de 20 

doentes com DII, 20 doentes com CEP-DII e 20 controlos saudáveis. Os doentes irão ser recrutados 

do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) em Loures, e noutros hospitais ainda a definir se necessário. Os 

doentes incluídos irão assinar um consentimento informado. Serão recolhidos dados clínicos e 

demográficos, e de seguida serão quantificados os níveis de ácidos biliares em amostras de soro e 

fezes, avaliada a expressão do miR-21 no soro, fezes e biópsias cólicas e será avaliado o microbioma 



e os níveis de calprotectina em amostras fecais. Todos os doentes sob terapêutica com ácido 

ursodesoxicólico (AUDC) irão suspender a terapêutica em questão 2 semanas antes da colheita da 

amostra fecal e 3 meses antes da colheita os doentes não poderão ter realizado terapêutica 

antibiótica. As colonoscopias envolvidas neste estudo serão apenas realizadas no decorrer dos 

cuidados de rotina. Durante a colonoscopia, duas biópsias adicionais do cólon direito e 2 biópsias 

do cólon esquerdo serão realizadas. A avaliação da calprotectina fecal será realizada através de 

ELISA.  

 

6.1. Critérios de inclusão: 

- Idade maior ou igual a 18 anos; 

- Capacidade para assinar o consentimento informado; 

- Diagnóstico confirmado de CEP-DII e DII por critérios convencionais. 

 

6.2. Critérios de exclusão: 

- Idade menos que 18 anos; 

- Incapacidade para assinar o consentimento informado; 

- Colectomia total prévia ou transplante hepático; 

 

7. Calendarização prevista 

- Projeto já aprovado pela Comissão Científica do HBA, a aguardar aprovação pela Comissão de Ética 

a reunir no dia 06-09-2019 

- Recrutamento de doentes: estimada para 12 meses 

- Medições do estudo: 6 meses 

- Colheita e análise de dados: 4 meses 

- Discussão e apresentação de dados: 3 meses 

 

8. Orçamento 

A recolha e armazenamento de amostras ocorrerá principalmente na HBA. A análise da 

calprotectina fecal será realizada na iMed.ULisboa, na Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa. 

 

 



Parâmetro Custo por amostra Custo total 

Medição dos níveis de calprotectina fecal 50€ 3000€ 

TOTAL 50€ 3000€ 

 

Nota: A determinação do miR-21 nas biópsias cólicas e amostras fecais será realizada pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa ao abrigo da Bolsa de Investigação do Grupo de Estudos da Doença 

Inflamatória. 
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